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مرتب ، آوری جمع روشهای از که است علمی آمار 

  درنهایت و اطالعات نمایش ، نمودن خالصه ، کردن
  شرایط در ، آن نتایج استخراج و تحلیل و تجزیه

  .کند می بحث (قطعیت) حتمیت عدم
جمع را عددی های داده آمار دیگر عبارت به  

 کند می تحلیل و نمایش ، آوری
 

 




است پزشکی و زیستی علوم به مربوط که هایی داده از هرگاه  

  "آمارزیستی" بدان گردد، استفاده آماری تحلیل و تجزیه در
   .گردد می اطالق

و تمرکز که است (کاربردی) آمار از ای شاخه زیستی آمار  
  در که است آماری روشهای از استفاده و توسعه بر آن تأکید

  بهداشت، در که سئواالتی به پاسخ و مسائل حل راستای
   .شوند می مطرح انسانی بیولوژی و ژنتیك و پزشکی

 تعریف آمار زیستی





روش دو از ها داده بررسی برای 
  

 یا استنباطی  و آمارتحلیلی توصیفی آمار 
 
 .می شوداستفاده 

 
 
 

 

 

 هاآوری داده جمع 




 

سری یك به ها داده کردن خالصه با  
  دادن دست از بدون و تر فهم قابل اصطالحات

  یا توصیف به اطالعات کردن مخدوش یا
 .پردازد می ها داده کردن مشخص

 

  (descriptive )آمار توصیفی





استفاده از جداول 

استفاده از نمودار 

  محاسبه مقادیری خاص که نشان دهنده
 خصوصیات مهمی از داده ها باشند

به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای  
 خالصه سازی داده ها استفاده می شود





اساس بر که است آماری روشهای سری یك شامل 
 پیشگویی ، جمعیت ویژگیهای درباره نمونه اطالعات

  . کند می فراهم را هایی
با آن از بخشی جامعه، اعضای کل مطالعه جای به  

 مورد و شده، انتخاب نمونه گیری فنون از استفاده
 جامعه کل به را آن از حاصل نتایج و گیرد قرار مطالعه
 . دهیم می تعمیم

 inferential)) استنباطی آمار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF




 عناصر مورد نظر در هر بررسی آماری  مجموعه 
 طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه کاملی از افراد یا به

اشیاء یا اجزاء که حداقل در یك صفت مورد عالقه 
 .،گفته می شود باشند مشترک

مانند مجموعه ای از گزارشات پذیرش بیمارستان وگواهی تولد 

 
 

 جامعه



Statistic 

Descriptive 

Analytic 

 

 

 

 

 





 ، سرشماری از جامعه متناهی
بررسی است که تمام واحدهای 

 . جامعه را دربرمی گیرد

 سرشماری





روشی با که است بررسی تحت جامعه از بخشی 
 به .می شود انتخاب شده تعیین پیش از که

  استنباطهایی ، بخش این از می توان که قسمی
 . آورد بدست جامعه کل درباره

 نمونه





 به مقادیری که خصوصیات جامعه
 .را توصیف می کنند

 پارامتر





 خصوصیات نمونه که به مقادیری
 . می کنندرا توصیف 

 آماره یا شاخص آماری 





 برای تمیز قائل شدن بین دو مفهوم
 پارامتر و آماره  

را آماره با حروف یونانی و معموال پارامترها را 
 . می دهندبا حروف التین نمایش 

 
 
 
 
 
 

 

 تفاوت بین پارامتر و آماره





 حرف یونانیبا میانگین جامعه را( مو =µ )
 و 

   𝑿با میانگیــن نمــــونه 
 .داده می شودنمایش 

 نمونهمیانگین جامعه و میانگین 





 را با حرف جــامعه واریانس
 (  مجذور زیگما)𝛔𝟐یونانی

 و 
  𝑺𝟐با واریانس نمـــونه 

 .شودداده می نمایش 
 

 نمونه  واریانس  جامعه وواریانس 





افراد جامعه حداقل دارای یك صفت مشترک هستند  .
 .هر صفت که از یك فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند

 
  متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و

از . غیره که می توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند
جمله این مقادیر می توان قد، وزن، بهره هوشی و امثال 

 .  آن را نام برد

 

 متغیر





 به طور کلی داده های متغیرها به دو دسته تقسیم 
 :می شوند

 های کیفیداده (Qualitative data) :   
 رنگ چشم یا جنسیت، مانند 
 های کمی داده (Quantitative data)  :) 

         .مانند طول، قد، وزن و بهره هوشی 
 

 انواع متغیرها





 کلمـــاتداده های کیفی با 
   اعـــدادبا کمـی و داده های  

 .شوندداده می نشان 

 داده های کیفی و کمی





 تقسیمداده های کیفی خود به دو دسته 
 :شوندمی   

 (Nominal data)های اسمی داده 
 (Ordinal data)های رتبه ای داده 

 

 داده های کیفی





 دسته تقسیم نیز خود به دو  کمیداده های 

 :شوندمی 
   (Interval data)های فاصله ای داده 
   (Ratio data)های نسبتی داده 

 

 داده های کمی





 متغیر را می توان در سطوح مختلف اندازه گیری  یك
 .کرد

   انتخاب سطح مناسب برای اندازه گیری متغیر مورد
مطالعه باعث می شود که داده های  مورد گردآوری 

 .باشندگویای واقعیت مورد مطالعه 

 

 

 متغیرهااندازه گیری مقیاس 

 





  اندازه گیری  مقیاس برای به طور کلی چهار سطح یا
 :متغیرها می توان منظور داشت

   اسمیمقیاس 
مقیاس رتبه ای 
   فاصله ایمقیاس 
  و مقیاس نسبتی 
 

 انواع مقیاس اندازه گیری متغیرها





 می رودبه کار  کیفیمقیاس اسمی برای اندازه گیری متغیرهای  . 
 از هایی که بر حسب نام خود یا سنجش پاره ای داده

براساس منتسب نمودن آن شی یا فرد مورد مطالعه خصوصیات 
 .شوندبه یك گروه مشخص می 

  این مقیاس شامل حداقل دو مقوله متمایز است که هیچگونه
 . تقدم یا تأخر در آن وجود ندارد

 نمی توان ترتیب   اسمیعبارت دیگر میان مقوله های مقیاس به
 .. خاصی درنظر گرفت

 

 Nomial Scaleمقیاس اسمی 





 مشخص که با زن و مرد متغیر جنسیت، برای
 .می گردد

 
 باکه گروه خونی  درمطالعهA,B,AB,O   

 .می گرددمشخص 
 

 

 

 

 چند مورد از مقیاس اسمی





 مقیاس رتبه ای برای اندازه گیری متغیرهایی بکار
بوده و تفاوت حالتهای مختلف   پیوستهمی رود که 

  سلسله مراتب وضع افرادصفت متغیر فقط از نظر 
 .  قابل نمایان ساختن باشد

 کیفیبرای اندازه گیری متغیرهای رتبه ای مقیاس 
 .  به کار می رود

 

 
  Ordinal scaleرتبه ای مقیاس 

 





 تعیین رتبه های کنکور می توان مقیاس رتبه ای برای
رتبه اول، دوم تا رتبه : را بکار برد و افراد را در مراتب

 .  آخر دسته بندی کرد
 جمله متغیرهایی که مقیاس رتبه ای برای آنها بکار از

 .  می رود متغیر نگرش می باشد

 

 چند مثال از مقیاس رتبه ای





 است که به وسیله آن می توان متغیرهای  مقیاسی
هستند اندازه گیری مبدأ اختیاری را که دارای  کمی
 .  کرد
 وسیله این مقیاس نه تنها می توان افراد را به

رتبه بندی کرد بلکه تفاوت آنها، از نظر صفت متغیر 
 .  مورد مطالعه، را نیز می توان معین کرد

 صفر مطلق نمی باشدمقیاس دارای این  . 

  Interval Scaleمقیاس فاصله ای 





 ً ،استفاده می شودمقیاس فاصله ای از برای اندازه گیری هوش  .
 .نمی باشدچه متغیر هوش دارای مقدار صفر 

 اندازه گیری درجه حرارت نیز بدلیل نبود صفر واقعی نمی در
است دو   80توان مقدار حرارت جسمی که درجه حرارتش 

 .است دانست 40برابر حرارت جسمی که در جه حرارتش 
 

 

 فاصله ایچند مورد از مقیاس 





 ،مقیاس نسبتی، که باالترین سطح اندازه گیری است
بوده و صفر مطلــــق مقیاسی است که دارای مبدأ 

 .  از فاصله های مساوی برخوردار است
 هردو مقدار این مقیاس می توان نسبتی را  برای

تعیین کرد که حاکی از بیشی مقدار صفت متغیر در 
 .  یك فردنسبت به فرد دیگر مورد مطالعه باشد

  Ratio Scaleمقیاس نسبتی 




 مثالً در اندازه گیری سالهای خدمت کارکنان، می توان فردی یافت که تازه

 .استخدام باشد و سابقه خدمتش صفر باشد
سال 10 خدمت سابقه دارای یکی که نفر دو خدمت سابقه نسبت می توان 

 خدمتش سابقه اول نفر مثال، دراین .کرد حساب را است سال5ودیگری
 سابقه نسبت مساوی که می باشد 2 سابقه شان نسبت و است دوم نفر دوبرابر
  و سال 6 به ترتیب آنان خدمت سابقة که است کارکنان از دیگر دونفر خدمت

  بودن دارا بر عالوه نسبتی مقیاس دیگر عبارت به .می باشد سال 3
 .می باشد نیز (مطلق صفر )واقعی مبدأ دارای فاصله ای مقیاس ویژگیهای

 

 چند مورد از مقیاس نسبتی





 داده های کمی پیوسته(Continuous quantitative data  ) 

 های کمی گسسته داده(Discrete quantitative data) 

داده های کمی را به صورت دیگر نیز می توان  
 کردتقسیم بندی 




 هایی که بتواند بین مقادیر خود همه اعداد حقیقی ممکن را اختیار داده

 .  کند
 
 کیلوگرم میتوان  وزن   86و  85بین دو وزن .وزن ، طول قد و فشار خون مانند

 .هم یافتکیلوگرم 85/58
   

 هایی که متغیر وزن را در پنج نفر بر حسب کیلوگرم توصیف می کنند،  داده
این داده ها عدد هستند پس داده های ما  چون . 53و  43، 30، 82و85:ازعبارتند 

کیلوگرم وزن دارد با فرد دیگری که  65کمی اند و چون در میان وزن فردی که 
می توان افراد ( کیلوگرم وزن دارد 66یعنی )فقط یك کیلوگرم وزن بیشتری دارد 

را انتخاب نمود پس  ... و  445/65، 22/65، 1/65بسیاری با وزن هایی همچون 
 .این داده ها کمی پیوسته اند

 
 

 داده های کمی پیوسته  




 تعداد  مانند . اختیار کند خصوصی را داده هایی که تنها بتواند مقادیر به

تعداد تصادفات جاده ای در  فرزندان یك خانواده ، تعداد دندانهای فاسد و
 .......روز 

 مثال دیگر داده هایی که متغیر تعداد ضربان قلب را در پنج نفر بر در
 59و  110، 66، 93، 72: حسب تعداد در دقیقه توصیف می کنند عبارتند از

 این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون در میان چون
ضربه در دقیقه را داراست با فرد دیگری که  72تعداد ضربان قلب فردی که 

 .  فقط یك ضربه در دقیقه تعداد ضربان باالتری دارد
نمی توان فرد دیگری انتخاب ( ضربه در دقیقه ضربان قلب دارد 73)یعنی 

 .نمود پس این داده های کمی گسسته اند
 

 گسستهداده های کمی 



  
 خوني  گروه 

 سن 
 

 تعداد دندانهاي پوسيده
 

  ميزان عالقه
 
 والدتمحل 

 
  درجه حرارت

 
 جنس افراد

 
 

 خون ناشتاقند 
 

 مليت
 

 اندازه فشار خون
 

 شدت بيماري 
 

 شماره ملي
 

 وزن افراد
 

 بهره هوشي
 



 تعداد دندان هاي پوسيده دانش آموزان چه نوع متغيري است ؟

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1

 .است ........... در صورتيکه يک مبداء قراردادي براي اندازه گيري بکار برده شود ، نوع صفت 

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1



 متغير مقدار استحکام باندي دندان بر حسب مگا پاسکال از چه نوع مي باشد؟

 کمي پيوسته-4کمي گسسته            -3ترتيبي              -2اسمي            -1

 متغيري که وجوه آن ارزش يکسان داشته و نتوان به آن نظم ترتيبي داد چه نام دارد؟

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1



 کداميک از انواع متغيرهاي زير، داراي کليه خواص متغيرهاي ديگر ناميده شده مي باشد؟ 

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1

 :اين شاخص متغيري است . ، تعداد دندانهاي پوسيده خارج شده و پرشده در هر دهان است DMF شاخص 

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1



 در تقسيم بندي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها به مربي،استاديار ،دانشيار و استاد از چه مقياسي استفاده شده است ؟

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1

 در صورتيکه به هر يک از نمره ها . در مقياس فاصله اي باشند   7 – 15 – 18 – 4 – 12 – 0فرض کنيد نمره هاي 
 را اضافه کنيم ، چه مقياسي به وجود خواهد آمد؟  10عد ثابتي مانند 

 نسبي  -4فاصله اي            -3ترتيبي              -2اسمي            -1



در هر يک از مثالهاي زير از چه مقياسي استفاده شده است ؟ 

 علي دومين دانشجوي مشهور کالس است. 

 2= ، زن   1=استفاده از روش کد گذاري  مرد   

 کيلوگرمي را بلند کرد 175يک وزنه بردار ، وزنه. 

 متولد شده است 1360و حسن در سال  1375حسين در سال  . 





  انواع متغیرها براساس نقش آنها در تحقیق
 :ازعبارتند 

1-  متغیر مستقل 
2-  وابستهمتغیر 

 انواع متغیرهای پژوهش





 است که در پژوهش های تجربی به  متغیری
یا  ) وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تاثیر

 .آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود( رابطه

 

 متغیر مستقل





 Independentمتغير مستقل      
Variable 

  
متغیر مستقل متغیری است که تحت دستکاری قرار می گیرد و یا 
رفتار آن تحت مطالعه قرار می گیرد تا اثر یا اثراتش مشخص  

 .شود

 
 .اگر هدف بررسی رابطه بین سن و فشار خون باشد، سن ، متغیر مستقل می یاشد

 

 اثر سیگار بر ریه افراد چگونه است؟  





 متغیر مستقل ( یا رابطه)است که تأثیر متغیری
 .  بر آن مورد بررسی قرار می گیرد

 عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر  به
مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر  

 .متغیر وابسته مطالعه نماید

 

 متغیر وابسته  





 Dependentمتغير وابسته      
Variable  

  
 .متغیری است که تغییر آن حاصل تغییر در متغیر يا متغیرهای ديگر است

 

اگر هدف بررسی ارتباط سیگار کشیدن با سرطان ريه باشد، سرطان ريه متغیر 
 وابسته 

 .می باشد




 

برای نمایش تصویری داده ها از نمودارها  
نمودارها انواع زیادی دارند . استفاده می کنیم

که در این قسمت به مهم ترین و شایع ترین  
   .کنیمآنها اشاره می 

 (Diagrams)نمودارها 





 از هر دو نوع  کیفــینمایش داده های برای
می توان استفاده  ای و میله ای دایره نمودارهای 

 .نمود
 از هر دو نوع  کمـــیبرای نمایش داده های

توان  می  و هیستوگرامچند گوش نمودارهای 
 .استفاده نمود

 

 

 انواع نمودارها





  نمودارهایی هستند که برای نمایش داده های
 . به کار می روندکیفی 

 
 (  Pie diagram)دایره ای نمودار 

 




  به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی نوزادان بستری در یك بیمارستان را بر حسب بخش

بستری نمایش دهیم در اینجا متغیر، بخش بستری است و اگر داده های بخش را بر حسب  
از نوع  )و بخش جراحی نوزادان نامگذاری نمائیم داده های کیفی  NICUبخش نوزادان، بخش

 .دادهر قطاع از دایره فراوانی یك بخش بستری را نشان خواهند . هستند( اسمی

 
 
 
 
 
 

 
 نوزادان بستری در یك بیمارستان بر حسب بخش بستریفراوانی نمودار 

 

 یك مثال از نمودار دایره ای





 کیفیاین نمودارها نیز برای نمایش داده های 
 .به کار می روند

   میله ای دو بعدی است و روی محور نمودار
عرضی آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی 

 .  مقادیر صفت قرار می گیرند

 
 (Bar diagram)میله ای نمودار 

 




 به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی عفونت های بیمارستانی را در یك

محل بیمارستان بر حسب محل عفونت نشان دهیم در اینجا متغیر ما 
است و اگر داده های آن را بر حسب مایع مغزی ـ نخاعی،  عفونت

از نوع )نامگذاری کنیم داده های ما کیفی ... چشم، زخم جراحی، 
در این حالت برای نمایش تصویری داده ها می توان از . هستند( اسمی

یك نمودار دو بعدی کمك گرفت و سپس فراوانی هر گروه از داده ها را 
 .به صورت یك میله رسم نمود

 

 يک مثال از نمودار میله ای





 نیز به کار گسسته کمی های برای نمایش داده
 . می روند

 

 چندگوشنمودار 




 به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی تعداد دندان پوسیده در دانش آموزان یك مدرسه

در این حالت برای نمایش . استرا نشان دهیم در اینجا متغیر ما تعداد دندان پوسیده 
تصویری داده ها می توان از یك نمودار دو بعدی کمك گرفت که روی محور عرضی 

 .  آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی مقادیر صفت قرار می گیرند
                   

 

 
 
 

 

 یك مثال از نمودار چند گوش





 به کار می کمی پیوسته نمایش داده های برای
 .روند

 

 (Histogram)نمودار هیستوگرام 




 به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی سنی بیماران مبتال به سرطان کولون در یك

کلینیك شیمی درمانی را نشان دهیم در اینجا متغیر ما سن است می دانیم که داده 
این حالت برای نمایش تصویری داده در . های این متغیر از نوع کمی پیوسته هستند

ها مجدداً از یك نمودار دوبعدی کمك می گیریم که روی محور عرضی آن مقادیر 
هر متناظر فراوانی سپس . فراوانی و روی محور طولی آن مقادیر صفت قرار می گیرند

 .  نماییمرسم می ( box)گروه سنی را به صورت یك جعبه 

 یك مثال از نمودار هیستوگرام





- داده های مرتب را به چهار بخش مساوی : چارک
 .  تقسیم می کند گفته می شود

 اینصورت هر کدام از آن بخش ها یك چهارم از به
 .را به نمایش می گذاردجامعه نمونه یا 

 

 (:Quartile)چارک 





 مطلق همان فراوانی خام می باشدفراوانی. 

 (Absolute frequency)فراوانی مطلق 





 نسبی یعنی فراوانی آن گروه از داده ها  فراوانی
.  چه نسبتی از کل داده ها را شامل می شود

 (معموالً درصد از کل)
 

 (Relative frequency)فراوانی نسبی 





 تجمعی یعنی فراوانی مطلق آن گروه از فراوانی
 داده ها به عالوه فراوانی گروه های ماقبل

 

 (Cumulative frequency)فراوانی تجمعی 





 تجمعی یعنی فراوانی تجمعی آن گروه  درصد
از کل داده ها را شامل  نسبتــی ها چه ازداده 

 (معموالً درصد از کل)شود می 
 

 (Cumulative percent)درصد تجمعی 




به جدول زیر توجه کنید: 

 
               

 

                                            

 
 
 

بیماران مبتال به سرطان کولون در یك کلینیك شیمی درمانی بر حسب جدول فراوانی 
 سن

 

 

 یك مثال




  بدین ترتیب برای نمایش کامل تر داده های نمودار شماره چهار جدول زیر را خواهیم

 :داشت
 

                       

 

 

 

 
 بیماران مبتال به سرطان کولون در یك کلینیك شیمی درمانی بر حسب سنجدول فراوانی 

 

 ادامه مثال




 است   30ساله فراوانی مطلق داده ها  40-49گروه بیماران در

فراوانی نسبی برابر  . نفر است 30زیرا تعداد بیماران ما 
(  بیمار 110)از کل داده ها % 27/27، 30است زیرا عدد  27/27

نفر  30است زیرا  40فراوانی تجمعی برابر . را شامل می شود
نفر در گروه قبلی قرار دارند و درصد   10در این گروه و 

از کل داده % 36/36، 40است زیرا عدد  36/36تجمعی برابر 
 .را شامل می شود( بیمار 110)ها 

 

 ادامه مثال





 درصد توزیعی برابر با یا عددی است که
 .دهدرا نشان می کمتر ار آن عدد 

 (Percentile)صدک 




 به هر یك از سه مقداری که یك مجموعه از داده های مرتب را به چارک

به اینصورت هر کدام . چهار بخش مساوی تقسیم می کند گفته می شود
که . می گذارداز آن بخش ها یك چهارم از نمونه یا جمعیت را به نمایش 

 .به سه نوع تقسیم می شود
 چارک اول 
 چارک دوم 
چارک سوم 

 (Quartile)چارک 





 درصد نمره ها را از پایین جدا   25ای که نقطه
گفتــه درصد هم  25نقطــه به آن .می کند 
 .می شود

 

Q1چارک اول 





 را به دو قسمت مساوی تقسیم می کندتوزیع. 
 

 

 

Q2میانه  (چارک دوم) 





  نقطه ای که سه چهارم نمره ها در زیر آن و بقیه در
درصد هم   75به آن نقطه . باالی آن واقع شده اند

 .گفته می شود
 

Q3سوم  چارک 





 بین چارک اول و سومفاصله 
 

 هادامنه تغییرات بین چارک 





  برای توصیف هر چه بهتر متغیرهایی که داده های
شاخص های مرکزی و هستند، از دو گروه از  کمیآنها 

 .می کنیماستفاده  پراکندگیشاخص های 
  داده ها را توصیف  ( مرکزیت)اگر بخواهیم نحوه تمرکز

اگر چنانچه بخواهیم نحوه دسته اول و نمائیم از شاخص های 
پراکندگی داده ها را توصیف نمائیم از شاخص های دسته دوم  

 .استفاده می کنیم
 

 معیارهای توصیف متغیرهای کمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 انواع شاخص های مرکزی به شرح زیر می
 :باشند

 میانگین(Mean) 
 میانه(Median) 
 نما(Mode) 

 

 

 

 شاخصهای مرکزی




 یا معدل داده ها که همان  متوسط .دهندمی نمایش     که آن را با میانگین

 : می باشد و برای محاسبه آن خواهیم داشت
 

به عبارت دیگر باید تك تك داده ها را با هم جمع نمائیم و مجموع را بر 
 .  تعداد داده ها تقسیم کنیم

 
  جامعه است و در جایی که بخواهیم میانگین را برای یك نمونه میانگین

 .  می کنیماستفاده  محاسبه کنیم به جای آن از    
 

 :میانگین داده های گروه بندی شده از فرمول زیر محاسبه می شود: نکته
 
 

 (Mean)میانگین




 میانه آن داده ای است که نیمی از داده ها از آن بزرگ تر و نیمی

به عبارت دیگر تمامی داده ها را به . دیگر از آن کوچك تر هستند
 .دو قسمت مساوی تقسیم می کند

برای محاسبه میانه اعداد، ابتدا تمامی داده ها را به صورت صعودی  
            سپس محل میانه را با استفاده از فرمول  . مرتب می کنیم

به اندازه محل میانه از کوچك ترین داده به . دست می آوریمبه 
سمت بزرگ ترین داده ها حرکت می کنیم به داده ای که می 

 .رسیم آن داده، میانه ما خواهد بود
 
 
 
 

 (Median)میانه 




 را داشته باشیم و میانه این  1و 12و 23و  101و 4به عنوان مثال اگر اعداد

اعداد را بخواهیم به دست بیاوریم ابتدا باید آنها را به صورت صعودی 
 :مرتب کنیم در چنین حالتی رشته اعداد ما بدین صورت خواهند بود

 1و 4و 12و 23و 101
 : سپس محل میانه بدین صورت به دست خواهد آمد

 
 میانه ما سومین عدد در میان این رشته مرتب شده اعداد خواهد بود  پس

 .است 12لذا در اینجا میانه 
 
 

 

 (Median)مثالی از میانه 





 اگر تعداد داده های ما(N)  فرد باشد مشکلی نداریم
اما اگر زوج باشد محل میانه ما اعشاری خواهد بود در 

چنین وضعیتی باید دو عدد وسط رشته اعداد مرتب 
حاصل آن  . شده را با هم جمع و تقسیم بر دو کنیم

 .ما خواهد بود میانه
 
 

 (Median)میانه 




 را داشته باشیم و میانه  1، 12، 23، 101، 4، 51به عنوان مثال اگر اعداد

این اعداد را بخواهیم ابتدا آنها را به صورت صعودی مرتب کنیم در 
 : چنین حالتی رشته اعداد ما بدین صورت هستند

101 ،51 ،23 ،12 ،4 ،1  
 : سپس محل میانه خواهد بود

 

 هستند لذا میانه ما برابر  23و  12وسط رشته اعداد ما عدد در اینجا

12+23=17/5است با  

2
 

 

 (Median)مثالی از میانه 





 داده ای است که بیشترین فراوانی را داراست پس نما
در جایی که تعدادی عدد داریم باید ببینیم کدام عدد 

عنوان مثال اگر اعداد به .بیش از سایرین موجود است 
 3را داشته باشیم نما برابر با  2، 6، 3، 3، 2، 7، 3، 4

است  3خواهد بود زیرا در میان این هشت عدد، عدد 
 .که بیشتر از سایر اعداد تکرار شده است

 

 (Mode)نما 



 

 

 

 



 

 

 





 تغییرات دامنه(Range  ) 
 واریانس(Variance) 
 انحراف معیار(Standard deviation) 
 ضریب تغییرات(Coefficient of variation) 
 

 

 
 شاخص های پراکندگیانواع 

 





 دامنه تغییرات یا دامنه که آن را باR  نشان می دهند
 R=Xmax-Xmin: شودبه صورت زیر محاسبه می 

 دیگر برای محاسبه دامنه تغییرات باید به عبارت
بزرگ ترین داده را انتخاب و منهای کوچك ترین داده 

 .نمائیم

 دامنه تغییرات




 انحرافات که آن را با میانگینM.D  نشان می دهند به صورت زیر

 .محاسبه می شود

 

 

  میانگین انحرافات یعنی میانگین انحراف هر یک از داده ها نسبت به

 مقدار متوسط داده ها 

برابر خواهد   100و  200، 300پس میانگین انحرافات برای سه عدد 

 :  بود با

 

 (Mean deviation)میانگین انحرافات 




 مقدار واریانس با میانگین گیری از مربع فاصله مقدار محتمل و یا

 .  محاسبه می شود مقدار مورد انتظارمشاهده شده با 
 می توان گفت که میانگین مکان توزیع را نشان   میانگینمقایسه با در

می دهد، در حالی که واریانس مقیاسی است که نشان می دهد که داده ها 
 .حول میانگین چگونه پخش شده اند

 را با واریانسs2 نشان می دهند به صورت زیر محاسبه می شود: 

 

 

 (Variance)واریانس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86



 ریشه دوم واریانس که انحراف معیار نامیده می شود دارای واحدی

 :استنحوه محاسبه آن به شرح ذیل . یکسان با متغیر اولیه است
 
 
 
 واریانس و انحراف معیار بهترین شاخص ها جهت بررسی پراکندگی

 .هستند کمیداده های 
 30و یا کمتر از  30به یادآوری است در جایی که تعداد داده های ما الزم 

 .کنیماستفاده  N-1از  Nباشند در مخرج کسر باید به جای 

 (Standard deviation)انحراف معیار 




 شاخص های قبلی جهت بررسی پراکندگی یك صفت بودند

اما ضریب تغییرات شاخصی است که برای مقایسه پراکندگی  
 به کار می رود  دو یا چند صفت 

 تغییرات را با ضریبC.V. نمایش می دهند و به صورت زیر
 :محاسبه می شود

 Coefficient of)ضریب تغییرات 
variation) 





 از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید
 .بودشمارش شود این کار پرهزینه و وقت گیر خواهد 

 صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش برای
 .  را بکار بریمدیگری به صورت روش نمونه گیری 

 نمونه گیری معموال نمونه کوچکی از جامعه را بررسی در
 .و آن را برای کل جامعه تعمیم می دهیممی کنیم 

 مفاهیم و روشهای نمونه گیری





    هزینه کمتر 

   زمان کمتر، سرعت بیشتر 

    دقت بیشتر در اجرا 

     به علت محفوظ ماندن واحدهای جامعه یا تخریب
 نشدن آنها

 

 
 گیرینمونه مزایای 

 





 بررسیاهداف 
 گیریمورد نمونه جامعه 
چارچوب 
 داده هاآوری جمع 
 مطلوبدقت درجه 
 گیریاندازه روش 

 مراحل اصلی در یك بررسی نمونه ای





درباره صریح و روشن حکمی باید همواره  
  این غیر در .باشد دست در بررسی هدفهای

  دیگر جزئیات و کار حجم افزایش با صورت
  با که می شوند اتخاذ تصمیمهایی ، گیری نمونه
 .ندارند هماهنگی اهداف اصل

 بررسیاهداف 





 که نمونه از آن می گیریم، باید دقیقا  جامعه ای
جامعه ای که از آن نمونه می گیریم  . تعریف شود

 .  تمام عناصر مورد مطالعه، یعنی مجموعه 
 

 

 :جامعه مورد نمونه گیری




 چارچوبفهرست کامل واحدهای نمونه گیری را   

 .  نامندمی 
 از انتخاب نمونه جامعه را باید به بخشهایی تقسیم قبل

 .  کرد
 بخشها را  واحدهای نمونه گیری یا فقط واحدها این

 .  می نامند
 
 

 

 چارچوب





 است تحقیق کنیم که تمام داده ها به الزم
اهداف بررسی مربوط اند وهیچ داده اساسی  

 .نیفتاده استاز قلم 

 داده هاجمع آوری 




 یك بررسی نمونه ای همیشه با عدم حتمیت همراه  نتایج

 است، 
 اوال نسبتی از جامعه مورد اندازه گیری قرار گرفته  زیرا

 است و  
 اندازه گیری ها همیشه با خطا همراه اندثانیا  . 
 این عدم دقت را می توان با نمونه های بزرگتر و با میزان

 .استفاده از وسایل اندازه گیری دقیق تر تقلیل داد
 

 مطلوبدرجه دقت 





 جامعه ، برای اندازه گیری واحدهای نمونه ،  در
انتخاب ابزار اندازه گیری و روش اندازه گیری  

 .واجد اهمیت است
 

 گیریروش اندازه 





 طرحهای متعددی وجود دارند که می توان با آنها  حال
برای هر طرحی و با توجه به . نمونه را انتخاب کرد

درجه دقت مورد نیاز در برآوردها باید حجم خاصی از  
 .نمودنمونه را مشخص 

 که برای جمعیت است زیرمجموعه ای از یك : نمونه
 .  استنباط ماهیت کل جمعیت انتخاب می شود

 

 نمونهانتخاب 





های توان از روشبسته به نوع جامعه آماری می
به طور . گیری استفاده نمودمختلفی برای نمونه

 :داردگیری وجود کلی دو نوع طرح نمونه
گیری تصادفینمونه 
  تصادفیغیر گیری نمونه 

 
 گیری نمونههای طرح

 





 حجم نمونه بستگیبه میزان دقت و اطمینان تعیین
 .مورد نظر دارد که با فرمول هایی قابل محاسبه است

 را کاهش می دهد نمونه گیری عامل خطای دو: 
 - افزایش حجم نمونه  . 

 - افزایش همگونی عنصرهای موردانتخاب. 
 

 
 نمونهحجم تعیین 

 





های نمونة  اعضای جامعه به عنوان آزمودنی
 .منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند

 
 تصادفیگیری نمونه

 





های نمونه  اعضای جامعه به عنوان آزمودنی
منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برای انتخاب  

 .شدن برخوردار نیستند

 
 غیر تصادفیگیری نمونه

 





شوند گیری تصادفی وقتی استفاده میهای نمونهطرح
-بودن نمونه به خاطر اهداف تعمیم( معرّف)که نماینده 

 .  پذیری حائز اهمیت است
 پذیری از  که زمان یا سایر عوامل، نسبت به تعمیموقتی

شوند، عموماً اهمیت بسیار زیادتری برخوردار می
 .شودمیگیری غیرتصادفی استفاده نمونه

 نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی




 نمونه گیری تصادفی ساده(Simple random sampling)) 

 
 یا سیستماتیك منظم نمونه گیری(Systematic random sampling) 

 

 شده بندی طبقه نمونه گیریStratified random sampling)) 

 

 اینمونه گیری خوشهCluster random sample)) 

 
 

 انواع نمونه گیری تصادفی





 عضوی در جامعه برای انتخاب شدن به عنوان یك  هر
آزمودنی از شانس مساوی و معین برخوردار است به  
طوری که انتخاب هیچ عضوی در انتخاب عضو بعدی 

 .مؤثر نباشد
  به عبارت دیگر هر آزمودنی به طور مستقل از سایر

 .  ها، شانس انتخاب شدن برابر داردآزمودنی

 

 سادهگیری تصادفی نمونه 




 برای انتخاب نمونه به شیوه تصادفی ساده چندین

 :روش وجود دارد
کشی نام اعضا، قرعه 
ها از روی شماره آنها در انتخاب رندومی آزمودنی

 لیست، 
 ،استفاده از جدول اعداد تصادفی 
هااستفاده از ترتیب مضرب. 

 

 روشهای نمونه گیری تصادفی ساده



را بطور  آموزدانش  100. دانش آموز است 1200مدرسه اي شامل  : مثال
 .  يك تحقيق می خواهيم انتخاب كنيم جهت  تصادفی

n=100  

  N=1200 

 

   

 
 









های این طرح این است که از حداقل از جمله مزیت
پراکندگی برخوردار است و دارای بیشترین قدرت و 

 .  پذیری استتعمیم
بر  این فرآیند معایبی نیز دارد، پُرزحمت و هزینه

است، و عالوه بر این ممکن است همیشه یك فهرست 
 .روز از اعضای جامعة آماری در دست نباشدتازه و به

 

 

 معايب و مزايای تصادفی ساده




 

شماره گذاری  Nتا  1واحدهای جامعه از . باشد   Nفرض کنید حجم جامعه 
به ترتیب  Nاز جامعه ای به حجم  nانتخاب نمونه ای منظم به حجم . می کنیم 

n. )قسمت تقسیم می کنیم   nابتدا جامعه را به : زیر است
N
=K ) کهK 

یك  Kتا  1سپس از واحدهای شماره . فاصله نمونه گیری هر قسمت است 
را انتخاب کرده و آن را واحد اول (  mمثال واحد شماره )واحد به طور تصادفی 

را اضافه می کنیم   Kمضارب صحیح  mسپس به شماره . نمونه قرار می دهیم
این عمل را تا زمانی ادامه می . تا شماره واحدهای بعدی نمونه مشخص شوند

را فاصله نمونه گیری می  K. به دست می آید Nدهیم که شماره ای بزرگتر از 
 :  نمونه  حاصل به صورت زیر است. نامند

𝒚𝒎, 𝒚𝒎+𝒌, 𝒚𝒎+𝟐𝒌,……….,𝒚𝒎+ 𝒏−𝟏 𝒌 
 

 نمونه گیری منظم یا سیستماتیك



 :  گيري منظمنمونه 

 .انتخاب می شودجامعه  اعضاينمونه ها بطورمنظم ازافراد يا   

12
100

1200
k …..12+30 ،12+12،18+6،6  

   :مثال
 پرونده   100پرونده مادران باردار تحت مراقبت  1200می خواهيم از 

  
  :انتخاب كنيم در اينصورت فاصله نمونه گيري برابراست با

 

 

 .می كنيممشخص را ( n)نمونه  و( N)تعداد اعضاي جامعه * 
 فاصله نمونه گيري*  

 . را انتخاب می كنيم  kتا  1عددي به صورت راندوم از *  
 

n

N
k 




یك به کننده مراجعه بیماران از است قرار مثال عنوان به 

 نفر یك بیمار، نفر ده هر از ) درصدی ده نمونه یك بیمارستان
  و دارد پرونده شماره یك بیمار هر که این به توجه با (شود انتخاب

  ترتیبی که– بیمارستان به آنها مراجعه ترتیب به شماره این
  تصادف به یکی شماره ده هر از و یابد می تخصیص -است تصادفی

  را ده صحیح مضربهای شماره ترتیب این به و نمود انتخاب توان می
 .شود مشخص بعدی واحدهای های شماره تا کرد اضافه

 

 مثال از نمونه گیری سیستماتیك





  نمونه ای که در آن ابتدا جامعه را به طبقاتی که در هر
طبقه افراد مشابه و یکسانی قرار دارند، تقسیم بندی 

نموده و سپس از هر طبقه تنها یك نمونه تصادفی 
 .انتخاب می گردد

 
 شدهگیری طبقه بندی نمونه 

 



جامعه به گروهها یا طبقات مجزا : گیری طبقه ای نمونه 
تصادفی از هر طبقه نمونه ها انتخاب می روش تقسیم و به 

 .  شوند

طبقه بندی می تواند براساس یك متغیر با توجه به    
 .  اهداف مطالعه صورت گیرد

 :متغیرهایی مانند  
 سن-
 جنس-
 وضعیت اجتماعی اقتصادی  -

 




 پزشکی می خواهد بر روی اندازه گیری قطر تراشه از روی کلیشه رادیو گرافی

 .مطالعه نماید
 زیرا اندازه تراشه بر .پزشك بر اساس سن بیماران را تقسیم بندی می کند

حسب سن تغییر می کند و از طرفی اندازه گیری قطر برای بیماران کم سن و 
 .بنابراین به صورت زیر طبقه بندی می کنیم. سال به راحتی امکان پذیر نیست

شیرخواران باسن کمتر از یکسال 
 سال 6تا 1کودکان با سن 
 سال 16و کمتر از  6نوجوانان با سن بین 
 سال به باال 16سایر بیماران باسن 

 

 

 طبقه بندی شده گیریمثالی از نمونه 




نظر از یکدیگر مجاور اشیا یا افراد )ها خوشه به جمعیت تقسیم 

 چند انتخاب سپس و مکانی نظر از مجاور گروههای یا ( مکانی
 نحوه).باشد می ها خوشه بین از تصادفی بطور گروه یا خوشه
 (باشد منظم يا ساده تصادفی صورت به تواند می ها خوشه انتخاب
  فواصل یا جغرافیایی مناطق اساس بر ها خوشه بندی تقسیم
 چند یا یك میتواند ای خوشه گیری نمونه .است متداول مکانی
 .باشد ای مرحله

 
 ایگیری خوشه نمونه 

 




یك تهران شهر ابتدایی آموزان دانش در خونی کم شیوع ارزیابی مطالعه در 

 شهر منطقه 22 بین از ابتدا :باشد زیر صورت به تواند می گیری نمونه شیوه
 ،(منطقه 5) .شوند می انتخاب ساده تصادفی صورت به مناطق از تعدادی
 و کنیم می تهیه شده انتخاب گانه پنج مناطق ابتدایی مدارس از لیستی
 در و گردد می انتخاب ساده تصادفی صورت به منطقه هر در دبستان 10 سپس
 منظم تصادفی صورت به آموز دانش 50 شده انتخاب دبستان هر در نهایت

 یابیم می در دقت کمی با که گردند می انتخاب الفبایی حروف لیست براساس
  .باشد می ای مرحله سه ای خوشه گیری نمونه گیری، نمونه شیوه این

 مثالی از نمونه گیری خوشه ای




گونههیچ از جامعه درون اعضا یا عناصر تصادفی، گیرینمونه هایطرح در 

 برخوردار نمونه هایآزمودنی عنوان به شدن انتخاب مساوی احتمال
 تواندنمی نمونه، بررسی از حاصل هاییافته که معناست بدین این .نیستند

 است ممکن محققان حال، عین در .شود داده تعمیم جامعه به بااطمینان،
 بدست قصد فقط و باشند نداشته پذیریتعمیم به نیاز موارد برخی در

 داشته هزینهکم و سریع ایشیوه به مقدماتی اطالعات برخی آوردن
 متوسل غیرتصادفی گیرینمونه به توانندمی آنها مواردی چنین در .باشند
 دیگر برخی به نسبت غیرتصادفی گیرینمونه هایطرح از برخی .شوند

 اطالعات کسب برای مهمی رهنمودهای و دارند بیشتری اعتماد قابلیت
 .دهند ارائه توانندمی جامعه مورد در مفید

 

 
 گیری غیرتصادفی نمونه

 




 فرضیه عبارتست از پیشنهادی که با آزمایش علمی می توان صحت و یا سقم آن را یقین و

 .  آنرا قبول و یا رد کرد
 عبارت دیگر فرض آماری، یك ادعا یا گزاره ای در مورد توزیع یك جمعیت یا پارامتر به

   .ممکن است درست یا نادرست باشداست،که توزیع 
   فرضیه آماری، نقطه آغاز آزمون فرض است و اصوال بدون داشتن فرضیه آماری امکان

 .انجام یك آزمون دشوار است
   فرضیه آماری به دو نوع فرض صفر(0H ) و فرض خالف(HA ) می شودبیان  . 
 فرضیه صفر(0H : )همیشه حاکی از عدم وجود تفاوت می باشد. 
  اما فرض خالف(HA :) همان فرضیه پژوهشی است که می تواند جهت دار یا غیر جهت دار

 .و بیانگر ادعای پژوهش است .باشد
 

 

 

 
 فرضآزمون 
 





استرس عامل اصلی بیماری قلبی است. 
 

بین طول قد فرزندان و والدین ارتباط وجود دارد. 
 
 نرخ شفا بخشی داروی ساخته شده جدید بیشتر است. 

 
 

 مثال از فرضیه





 

 

 

 

H. 

H1 

 

 

H. 

H1 

 

 





 

 

 

H.   :    M1 – M2 =  0 

H1   :    M1 –  M2 ≠0 

H.   :   M1  =   M2 

 

H1   :   M1 ≠ M2 

 

 

 

 H.   :   M1  >=   M2 

 

H1   :   M1 <  M2 

 

 




  میزان خطایی که در رد         مرتکب می شویم. 
    درصد انجام دهید  98فرض کنیم شما می خواهید آزمونی را در سطح اگر

 (:درصد باشد 2یعنی آلفا )

    اگرp-value   درصد باشد، فرض صفر رد می شود و اگر  2کمتر ازp-
value   اگر می خواهید آزمونی را . بیشتر باشد فرض صفـــر رد نمی شود
   p-value ، اگر(درصد باشد 5یعنی آلفا )درصد انجام بدهید  95در سطح 

درصد باشد، فرض صفر رد می شود و اگر بیشتر باشد فرض صفر   5کمتر از 
 .شودرد نمی 

  تقریبا همه نرم افزارهای آماری به جای اینکه آزمون ها را با توجه به عددی
که در جدول های خروجی )معروف به سطح معنی داری  (p-value) به نام

 . را محاسبه می کند( مشاهده می کنید Significant Level نرم افزار با
 

 

p-value 
 

  H. 





 

  

 



 ناحيه اطمينان

  ناحيه بحراني ناحيه بحراني 

α  

1- α  

α  



 .Hقبول 

 .Hرد  .Hرد 




 متغیر می تواند به لحاظ بررسی یك ویژگی خاص در یك یك

 .گروه و یا دو و یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد
 دو گروه . دو گروه می تواند وابسته و یا مستقل باشد: 1نکته

وابسته است اگر ویژگی یك مجموعه افراد قبل و بعد از وقوع  
 .  یك عامل سنجیده شود

 میزان رضایت شغلی کارکنان قبل و بعد از پرداخت  مثال
پاداش و همچنین اگر در مطالعات تجربی افراد از نظر برخی  

 .ویژگی ها در یك گروه با گروه دیگر همسان شود

 

 

 گروه





 ای است که از توزیع نرمال تبعیت می کندجامعه. 

 نرمالجامعه 




و کاربردهای بسیاری . یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است

 .  در علوم دارد

X ≈ N ( µ , δ) 

µ  ( میانگین ) و δ ( انحراف معیار ) دو پارامتر توزیع نرمال بوده
 باشدمی و با مشخص بودن آنها ، منحنی توزیع قابل ترسیم 

 تابع احتمال حول میانگین توزیع متقارن استمنحنی. 
  در حالت خاص اگرμ  =0  وσ  =1  باشد توزیع، نرمال

 .می شوداستاندارد نامیده 
 

 نرمالتوزیع 





 نمودار توزیع نرمال





 مـد و میانه ومیانگین  
 در

 .توزيع نرمـال برابراست 

 نرمالویژگیهای توزیع 




(  بعبارتی پهن تر)قدر انحراف معيار افزايش يابد ، منحنی توزيع نرمال كوتاه تر هر 

 f(x) می شود


1


2

x 
= 

S
2

S
1

S
2

S
1

> 





 توزیع نرمال

يک   ٔقسمت آبی تیره در فاصله
برابر انحراف معیار از میانگین 

 .توزيع قرار دارد
آبی روشن و آبی تیره به قسمت 

دو برابر  ٔطور توام، در فاصله
انحراف معیار از میانگین توزيع  

 .قرار دارند
در توزيع نرمال، اولی برابر با  

سطح زير نمودار و دومی   ۶۸٪
سطح زير نمودار   ٪۹۵برابر با 
 است  





 توزیع نرمال




 استبر گرایش مرکزی تقارن یك مشخصه مهم توزیع عالوه 

  
 چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد . 

 
 نداردیك متغیر دارای چولگی در مرکز قرار میانگین. 

 

 (  -2،  2)در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه
 .نباشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند

 چولگی  





 استبرای یك توزیع کامالً متقارن چولگی صفر. 
 یك توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر برای

 .باالتر چولگی مثبت 
  برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر

 .  کوچکتر مقدار چولگی منفی است
 

 ویژگیهای چولگی





 نمودار چولگی




 معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی

 . می باشد 3کشیدگی برای توزیع نرمال برابر 
 کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و

برای . کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است
که پراکندگی داده ها بیشتر از توزیع نرمال است،  tمثال در توزیع 

 . ارتفاع منحنی کوتاه تر از منحنی نرمال است

 قبل از هر گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن داده ها صورت می گیرد
 .باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد

 

 کشیدگی





   <Eتوزيع كشيده تر 

   =Eتوزيع نرمال        

   >Eتوزيع پراكنده تر 

MoMd
x






  
پس از بررسی نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده ها، از آزمون کولموگروف-

 .گردداسمیرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل 
 بررسی نرمال بودن داده ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال است هنگام

  0.05بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی . تست می کنیم% 5را در سطح خطای 
بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، 

 .  به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود. وجود نخواهد داشت
 :آزمون نرمالیته فرض های آماری به صورت زیر تنظیم می شودبرای 
H0  : توزیع داده های مربوط به هر یك از متغیرها نرمال است. 
H1  : توزیع داده های مربوط به هر یك از متغیرها نرمال نیست. 
اسمیرنوف که در این جدول با -چنانچه سطح معناداری در آزمون کولموگروفsig  .

باشد می توان داده ها را با اطمینان باالیی نرمال   0.05نمایش داده می شود بیشتر از 
 .در غیر این صورت نمی توان گفت که داده ها توزیع شان نرمال است. فرض کرد

 
 اسمیرنوف -کولموگروفآزمون 

 




 نمی باشنددارای توزیع نرمال رتبه ای واضح است که داده های : 1نکته. 
 هستند و تعداد نمونه نیز کم است تشخیص  کمی  وقتی داده ها: 2نکته

مشکل  اسمیرنف  –آزمون کولموگروف نرمال بودن داده ها توسط 
 .خواهد شد

 

 

 چند نکته





 آزمون های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل
 و ( نمونه)اطالعات به دست آمده از یك گروه کوچك

آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه گیری تعمیم 
تقسیم ” ناپارامتریك“و ” پارامتریك“متغیرها، به دو گروه 

 .  می شوند

 
 استنباطیآمار 

 





 فنون آمار پارامتری شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش
 :متغیرها و توزیع آماری جامعه است 

 باشند فاصله ای و نسبی متغیرها از نوع اگر. 
 است نرمالصورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه در. 
   از روشهای پارامتریك استفاده می شود، که حداقل

 .استمیانگین و واریانس شاخص آماری آنها 

 پارامتری  آزمون 





1-  استفاصله ای یا نسبتی سطوح سنجش متغیرها  .
 .باشد نرمالتوزیع نمره ها  -2

3-  باشد برابرواریانس نمونه ها. 

4-  باشندمستقل از هم موارد مشاهده شده. 
 

 
های پارامتریك به پیش فرض های  آزمون 

 اندزیر متکی 

 





نرمال غیر توزیع ها داده که باشند می هائی آزمون 
  توان از پارامتری های آزمون با مقایسه در و داشته

 – من آزمون مانند)  .برخوردارند کمتری تشخیصی
 (والیس و کروسکال آزمون و ویتنی

 

 غیرپارامتریآزمون های 




 و پارامتری  باشد از آزمون های نرمالجامعه اگر 
 استفاده   پارامتری غیر باشد از آزمون های غیر نرمالچنانچه

 .می نمائیم
 نمونه بزرگ باشد، طبق قضیه حد مرکزی اگر جامعه  اگر

 .پارامتری استفاده نمود های آزمون از نرمال نباشد می توان

 

 آزمونهای پارامتری و ناپارامتری





 تحت که میشود داده نشان مرکزی حد ٔقضیه در 
 مختلف متغیرهای از حاصل مقادیر مجموع شرایطی،

 با دارند، متناهی پراکندگی و میانگین هرکدام که
 نزدیك بسیار توزیعی دارای متغیرها، تعداد افزایش

   .است نرمال توزیع به
 

 قضیه حد مرکزی





 اسمی یا ترتیبی که سطوح سنجش متغیرها وقتی
 .باشد

 برابر نباشدکه واریانس نمونه ها زمانی. 

 نرمال نباشدکه توزیع نمره ها هنگامی. 

 

 

 
از آزمونهای ناپارامتریك در موارد زیر امکانپذیر استفاده 

 است

 




 

 از پرکاربردترین آزمون های پارامتریك می توان
 .کرداشاره آزمون تحلیل واریانس  و tآزمون به 

 

 

 پارامتریکآزمون های خالصه 

 

 




  این آزمون برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن

 .رود کار می به میانگین نمونه ای با میانگین جامعه 
 توزیع چونt   با استفاده از ( 30کمتر از )در مورد نمونه های کوچك

درجات آزادی تعدیل می شود، می توان از این آزمون برای نمونه های 
 .  بسیار کوچك استفاده نمود

 فاصله برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس
 . باشد 30شکل توزیع آن نرمال و تعداد نمونه کمتر از باشد، ای 

 

 tآزمون 





 



. 

 

 Scale . 

. 

.  




      (یك نمونه ای)آزمون تی یك گروهی 
     آزمون تی مستقل 

      آزمون تی وابسته یا جفت شده 

این توزیع توسط ویلیام گاست مطرح شد. 
 انحراف استاندارد جامعه مورد مطالعه ناشناخته پژوهش هایی که در

 .است از آزمون تی استفاده می کنیم
 اهمیت این توزیع ها در آن است که می توان با نمونه های کوچك

 .اطالعاتی درباره جامعه بدست آورد( نفر 2حداقل )
 در واقع توزیعt و تابع   بر اساس درجات آزادی نامگذاری می شود

 .درجات آزادی هر نمونه است
 

 

 
 تیآزمون انواع 

 




 درجات آزادی به تعداد ارزشهایی گفته می شود که پس از اعمال برخی

 .محدودیت ها می توانند آزادانه تغییر کنند
درجات آزادی را با  d.f نشان میدهند.   
 میانگین نمونه و میانگین آزادی برای آزمون فرضیه اختالف بین درجات

 است،   n-1فرضی جامعه برابر با
 باشد  20اگر بخواهیم سه عدد را با این محدودیت که مجموع آنها مثال

 .d.f=n-1=3-1=2باآزادی برابر است   بنویسیم درجات

 
 آزادیدرجات 

 




توزیع های تی شبیه توزیع نرمال استاندارد هستند. 
  میانگین آنها صفر و انحراف استاندارد آنها کمی بزر گتر از

 .یك است
 با افزایش در جات آزادی انحراف استاندارد توزیع به یك

تی مانند توزیع نرمال به منظور    توزیع. نزدیك می شود
 .تعیین احتمال بکار می رود

 کوچکتر باشند   آزادیتوزیع های تی هرچه درجات در
 .جدول بزرگتر خواهد بود و بر عکس tمقدار 

 

 استودنت  tتوزیع   های  ویژگی





 نمودارتی 




 این آزمون، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یك نمونه

از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یك حالت  
معمول و رایج، استاندارد و یا حتی یك عدد فرضی و مورد  

 .انتظار مقایسه کنیم
 در عمل اغلب ممکن نیست که بدانیم آیا جامعه ای  هرچند

که نمونه از آن بیرون آمده به واقع دارای توزیع نرمال هست 
 .بپذیریمیانه ،اما باید درستی این مفروضه را 

 

 
 (One- Sample T Test)تك گروهی tآزمون

 




 

 

 
 

   



 
 

 

19 5/16 12 13 20 5/14 16 5/13 14 5/17 
5/12 5/19 11 17 5/14 13 12 17 5/10 16 

  




  مثال وقتی می خواهیم هوش بهر کالس درسی خود را با هوش بهر

 .بهنجار جامعه مورد مقایسه قرار دهیم از این آزمون استفاده می کنیم
 همین طور وقتی می خواهیم مثال پیشرفت تحصیلی کالسی را با

پیشرفت تحصیلی کالسی دیگر که قبال سنجیده شده و میانگینش در  
 .دستمان هست مقایسه کنیم

 برای این کار ما صرفا یك گروه را می سنجیم و میانگین دوم را در
این spssاختیار داریم که بعد از قرار دادن در محل مورد نظر در 

 .مقایسه صورت می گیرد
 معموالt  تك گروهی برای بررسی های توصیفی و پژوهش های مقایسه

 ای ساده به کار می رود
 

 مثالی از تی تك گروهی




جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود  . 
 آزمون درt   برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر

 .است
 آزمون زمانی استفاده می شود که میانگین دو گروه از پاسخگویان را با  این

 .  یکدیگر مقایسه می کند
 این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین  از

در زمان نامشخص بودن انحراف استاندارد و استقالل نمونه ها از ) دو جمعیت 
 .شوداستفاده می ( یکدیگر

 گروه ها یا نمونه هایی مستقل می گوییم که انتخاب آزمونی ها یا موارد در  به
 .یك نمونه در انتخاب موارد یا آزمونی ها ی گروه دیگر دخالت نداشته باشد

 ًبررسی تفاوت طول قد مردان و زنان که دوگروه کامالً مستقل هستند: مثال . 

 

 مستقلگروه برای دو     t  آزمون
Independent – Samples)  ) 





 ها را به صورت تصادفی و مستقل از یکدیگر بر گروه
 .می گزینیم 

 هر یك از دو جامعه مورد نظر نرمال است توزیع. 
 نمره ها در هر دو جامعه (واریانس)پذیری تغییر

 .یکسان است

 
 مستقلبرای دو گروه  tآزمون شرایط 

 



  . 

 

-AB 

 
  

 



 2و 1بررسی نمره درس آناتومی دانشجویان پزشکی در گروه 



 نمره  گروه

1 11 

1 14 

1 17 

1 18 

1 18 

1 18 

1 19 

1 20 

1 20 

 نمره گروه

2 16 

2 19 

2 20 

 نمره گروه

1 20 

1 20 

2 9 

2 10 

2 12 

2 12 

2 14 

2 14 

2 15 





 برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یك جامعه
پس  –در طرح های پیش آزمون . استفاده می شود

و طرح های گروه های  ( اندازه گیری مکرر)آزمون 
 .  جفت شده یا همتا شده بکار برد

 و قبل در زمان سطح کلسترول ، مقایسه  مثالبرای
 .دارویك از بعد از استفاده 

 
 (:زوجی)برای گروه های وابسته  tآزمون 

 (T Test Paired – Samples) 

 





 آزمون تي جفت شده  

 



 





 باشد فاصله ای مورد مطالعه متغیر. 
 استنرمال یا تقریبا نرمال توزیع تفاوت ها در جامعه. 

 زوجیبرای گروه های  tشرایط



 عملکرد حافظه دانشجويان پزشکي تحت شرايط سکوت  و آرامش و شرايط  وجود سرو صدا



  

878 936 

1005 923 

1010 896 

1365 1241 

1422 1278 

1198 871 

1576 1360 

896 733 

1573 941 

  

1261 1077 

2237 1438 

1325 1099 

1591 1253 

2742 1930 

1357 1260 

1963 1271 



 

         

         

 

 
        




 فرض کنید می خواهیم فشارخون بیماران را قبل و بعد ار رژیم غذایی

آیا رژیم غذایی جدید بر فشار % 95با احتمال .خاصی اندازه بگیریم
 ؟خون ناثیر داشته یا نه

 

 مثالی از آزمون تی گروههای زوجی

 

 بعداز رژیم غذاییفشارخون 

 

 خون قبل ار رژیم غذاییفشار 

 

 بیمارانشماره 

140 170 1 
1۶0 170 2 
1۵0 140 3 
1۶0 140 4 
1۵0 170 ۵ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 بررسی اختالف میانگین چند جامعـــه آماری از این آزمون به منظور

 .استفاده می شود
  واریانس شاخصی است که پراکندگی داده ها را پیرامون میانگین نشان

بیش از دو  )بیش از دو میانگینزمانی که پژوهشگری بخواهد . میدهد
 .  را با هم مقایسه کند، باید از تحلیل واریانس استفاده کند( نمونه

 واریانس روشی فراگیرتر از آزمون تحلیلt   است و برخی پژوهشگران
حتی وقتی مقایسه میانگین های دو نمونه مورد نظر است نیز از این 

طرح های متنوعی برای تحلیل واریانس وجود . روش استفاه می کنند
 . دارد و هر یك تحلیل آماری خاص خودش را طلب می کند

 

 (ANOVA)آنالیز واریانس 




 :استفاده از این آزمون نیازمند رعایت شرایط زیر است

توزیع داده ها نرمال باشد. 

داده های انتخاب شده مستقل از هم باشند.  

واریانس داده ها یکسان باشند.  

 پیش فرض این آزمون آن است که آیا بین میانگین های نمونه تحقیق
تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه؟ یعنی واریانس مشاهده شده بین 

  .میانگین ها را با واریانس ناشی از تصادف مقایسه می کند

 

 آزمون تحلیل واریانس یکطرفه




  عنوان مثال وقتی می خواهیم سه روش آموزش ریاضیات را در یك آموزشکده با

  .هم مقایسه کنیم
 میانگین نمرات سه گروه از دانشجویان را که هر گروه با یك روش مختلف  باید

 .شوندتدریس شده اند، با هم مقایسه 
 در این جا به متغیر روش آموزش، متغیر فاکتور یا متغیر مستقل می گویند.  

 امکان دستکاری سطوح متغیر   .متغیر به عنوان مثال شامل سه سطح باشداین
 .داردمستقل در آنالیز واریانس وجود 

 موضوع  همین چیزی که باعث تفاوت بین آنالیز واریانس و رگرسیون است، آن
ولی در آنالیز  است که در رگرسیون، متغیرهای مستقل قابل دستکاری نیستند 

  .واریانس می توان سطوح متغیر مستقل را دستکاری کرد

 

(ANOVA) 




 زمان بستری شدن بیماران در ماه شهریور برای یك متوسط

بیمارستان به صورت زیر می باشد؛ بررسی   5بیماری خاص در 
بیماران  ( به روز)کنید که آیا میان متوسط زمان بستری شدن

در صورت  . بیمارستان تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه 5
وجود اختالف نشان دهید که میان کدام بیمارستانها در این 

متوسط زمان بستری شدن  = تیمار ) .زمینه تفاوت وجود دارد
 (بیماران

 

 (ANOVA)مثالی از 





  

1       2       3       4       5       6       7      8       9       10 

 تعداد

 تیمار            

 بعثتبیمارستان  8       6       7       8        5        7      6       8       7       7

 مهر مالیربیمارستان  5         6       6       6        7     7        8      8        8       8

 قائم اسدآبادبیمارستان  5          5     4       4       7      4       5      5        5      7

 شهید بهشتی بیمارستان 12    10    11      11      10      6     11     9         9      8

 بیمارستان امام رضا 6       4       5      5       4      4       4       6         9      4

 ادامه




 که برای مقایسه میانگین یك صفت کمی در بیش از دو گروه استفاده می  آزمونی

 .شود
 تحلیل واریانس یکطرفه گسترش یافته آزمونآزمون t دو نمونه مستقل است  . 
 زمانی که بخواهیم به مقایسه میانگین های دو گروه بپردازیم از آزمونیعنی 

t   ،استفاده می کنیم 
 اگر مقادیر متغیر مستقل سه وجهی یا بیشتر باشد از آزمون تحلیل واریانس  ولی

 .یکطرفه بهره میگیریم

 

 آزمون تحلیل واریانس یکطرفه




 اجرا می شوند، اسمی  و رتبه ای در پژوهش هایی که در سطح مقیاس های

باید از آزمون های ناپارامتریك برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده 
 . شود

 زیادی برای این امر وجود دارد که براساس نوع آزمون های
نیکویی برازش، همسویی دو نمونه مستقل، همسویی دو نمونه )تحلیل

و ( نمونه وابسته Kنمونه مستقل و همسویی  Kوابسته، همسویی 
 .  مقیاس اندازه گیری می توان دست به انتخاب زد

 

 ناپارامتریكآزمون های 




 می توان به   اسمیاز آزمون های مورد استفاده برای پژوهش ها در سطح

، آزمون تغییر مك نمار، آزمون دقیق فیشر و آزمون کاکرن 2χآزمون 
 .  اشاره کرد

 می توان به  رتبه ایآزمون های مورد استفاده برای پژوهش ها در سطح از
اسمیرونف، آزمون تقارن توزیع، آزمون  –آزمون های کولموگروف 

ویتنی، آزمون تحلیل واریانس دو  –عالمت، آزمون میانه، آزمون مان 
 .اشاره کرد… عاملی فریدمن و 

 

 آزمون های ناپارامتریك




میانگین هابین دو گروه بجای    برای تعیین معناداری  در آمار نا پارامتربك

 .مان و یتنی و ویل کاکسون استفاده می شودu  از ازمون هایtآزمون 
1-  آزمونuمان ویتنی: 
 این آزمون معادل غیر پارامتریك آزمونt مستقل است و برای مقایسه داده

هایی که از طرح های گروه های مستقل بدست می آیند مورد استفاده قرار  
 .می گیرد

 آزمون ویل کاکسون: 
 این آزمون ها معادل غیر پارا متریك آزمونt جفت شده است و برای داده

همتا شده بدست می    هایی که از اندازه گیری مکرر و طرح های زوج های
 .آیند بکار می رود 

 

 

 در آمار ناپارامتریكtمعادل های آزمون 





     هستند ترتیبیهنگامی که داده ها فقط. 
   هستند ولی دارای  فاصله ای یا نسبی هنگامی که داده ها

 .می باشندتوزیع غیرنرمال 
    واریانس  هستند اما فاصله ای یا نسبی هنگامی که داده ها

 .نیستندبرابر دو نمونه های 

 
 

 tجای آزمون من ویتنی و ویلکاکسون به بکار گیری شرایط 

 




 یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و رابطه بین دو

بطور کلی شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را . متغیر می باشد
 .  همبستگی تعریف می کنیم

 ممکن عالوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز مورد نیاز و
 .  پژوهشگر باشد

 متفاوت وجود دارند که هر  آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگیدر
ها و شرایط کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده

 . کنندگیری میمتغیرها اندازه
 که چه ضریب همبستگی را در چه  با توجه به اهمیت این موضوع لذا

 قراردهیمزمانی مورد استفاده 

 متغیرهابین همبستگی 





 

 اندازه گيري ميزان ارتباط بين متغيرها توسط آزمونهاي همبستگي  صورت مي گيرد  

  ميزان 

  ( Linear Correlation Coefficient) ضريب همبستگي خطي 
 

 آماره اي است که ميزان و نوع ارتباط بين متغيرها را با هم نشان مي دهد 

 





 آمار توصيفي در همبستگي

 یکی از ساده ترین روش برای بیان اینکه دو متغیر همبسته هستند استفاده از نمودار های پراکنش یا  
 .استپراکندگی  رنمودا

 

 

 

 




 ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر محاسبه

های اسمی جهت رابطه اصال معنی ندارد، بین ها است، بعنوان مثال برای متغیر
توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش جنس و معدل تنها می

 .یا کاهش جنس معنی ندارد

 
 ضرایب همبستگی  انواع 

 

 -  :  r<1>1-1و  1ضریب همبستگی  عددی است بین 





 ضریب همبستگی پیرسونr  
  ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن 

 
 همبستگیضرایب انواع 

 




 کردهرا محاسبه  فاصله ای یا نسبی ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر این. 
  می باشد   -1و + 1مقدار آن بین. 
 مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور اگر

هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می 
 .یابد و برعکس 

 مقدار اگرr  منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند
 .یعنی با افزایش مقدار یك متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس

 مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر اگر
شد همبستگی کامل و  -1شد همبستگی مثبت کامل و اگر + 1وجود ندارد و اگر 

 .منفی است
 

   rضریب همبستگی پیرسون 





 

 

پیرسون شیوه ای برای محاسبه ضریب همبستگی بین داده های پارامتری ابداع کرد که  
 .نامید( آر پیرسون)ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون 

 .گیردمورد استفاده قرار می   کمیضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای 




 را با عالمتآنP  می باشد از لحاظ سطح  -1و + 1نشان می دهند و همواره بین

 .ستترتیبی اسنجش 
 باشند می توانیم آنها را به فاصله ای و نسبی صورتی که داده های ما به صورت در

 .رتبه تبدیل کنیم
 نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل استمهم. 
 اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است: نکته مهم 

 در نوسان است -1و + 1ضریب همبستگی همواره بین 

 اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با
 افزایش یك متغیر دیگری کاهش می یابد

 اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یك
 نیز افزایش می یابد  متغیر، دیگری

اگر صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است 

 

 ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن 





 (آزمون هاي غير پارامتري همبستگي) 

  .کنیم، از این آزمون استفاده می نباشند  نسبییا   فاصله ایهنگامی که یکی از متغیرها یا هر دوی آنها  

 رابطه بین جذابیت ، باور پذیر بودن  و اعتماد:مثال 

 آیا متهمین جذاب کمتر از متهمین غیر جذاب گناهکار تشخیص داده می شوند ؟




 سال به باال و  60به طور مثال رابطه میان فشارخون سیستولیك مردان

رابطه درآمد   سن آنها یا در مطالعه تحوالت اجتماعی به دنبال
سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این 

 ……دست

 در جدول زیر میزان معدل دانش آموزان و میزان تحصیالت آنها آمده
ارتباط معدل با میزان   هدف تعیین میزان همبستگی و نوع. است

 .تحصیالت مادر می باشد
 

 مثال





(4) 

 لیسانس وباالتر  

(3) 

 فوق دیپلم  

(2) 

 دیپلم  

(1  )
 زیردیپلم

 تحصیالت

 معدل

 12زیر ( 1) 10 7 6 2

5 5 7 12 (2)     15-12 

10 6 4 5 (3)   17-15 

12 10 7 5 (4)       20-17 

 ادامه



  رگرسيون
 مستقل هستيم ( هاي)در رگرسيون بدنبال يافتن رابطه اي بين متغير  وابسته و متغير

 

 روش آماري است که اجازه مي دهد نمره يک فرد در يک متغير را بر اساس نمره هاي او در 
 .چندين متغير ديگر پيش بيني کنيم 



 

 

 مخارج تبليغ 40 20 25 20 30 50 40 20 50 40 25 50

 فروش 385 400 395 365 475 440 490 420 560 525 480 510





 .در جامعه بسياري از پيشامدها تابعي از پيشامدهاي ديگر و تاثيرپذير از کميت و کيفيت آنها مي باشد

 وجود بهداشت باعث کاهش مرگ و مير مي شود. 
مقدار کود و شدت نور مي باشد «رشد گياه در ارتباط مستقيم با حاصلخيزي خاک. 



 . هستيم مستقل( هاي)رابطه اي بين متغير  وابسته و متغيردر رگرسيون بدنبال يافتن 

 . باشد غيرخطييا خطي رابطه ممکن است از نوع 

 رگرسيون روش آماري است که اجازه مي دهد نمره يک فرد در يک متغير را بر اساس نمره هاي او در 
 . چندين متغير ديگر پيش بيني کنيم

 . است  بيان نوع اين رابطهو  وجود يا عدم وجود رابطه بين متغيرهاکشف « يکي از اهداف اصلي در تحقيقات علمي 


